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Se nyheder på hjemmesiden: selvejenetværket.dk
Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 2018 tirsdag den 12. juni kl. 16.30 på Langgadehus
Plejecenter, Valby Langgade 97, 2500 Valby.
Inden den officielle dagsorden:
Inden selve repræsentantskabsmødet havde vi inviteret en repræsentant fra hvert parti, der er
repræsenteret i sundheds- og omsorgsudvalget, til at fortælle om udvalgets og egne visioner på
plejehjemsområdet. Hvordan sikrer vi, at der er økonomi til det gode liv på plejehjem herunder aktiviteter
i dagligdagen? Vi havde håbet – om ikke alle – så dog et pænt udsnit af udvalgets medlemmer ville
deltage. Desværre var det ikke tilfældet, idet det ”kun” var Karen Melchior fra Radikale Venstre, der
meddelte sin deltagelse. Til gengæld var hun med under hele mødet og lyttede og bidrog med relevante
input.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Fremlæggelse af budget og kontingent for det efterfølgende år
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Knud Melballe Olsen er på valg – modtager genvalg
Randi Krogdal Steen er udtrådt af bestyrelsen – der skal vælges et nyt medlem
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.
Ad. 1.: Troels Behr blev valgt som dirigent.
Ad. 2.: Formanden aflagde bestyrelsens beretning.
Ældreministeren nedsatte et afbureaukratiseringsudvalg i samarbejde med KL og vi havde i begyndelsen
af 2017 møde med ministeren for at få sæde i udvalget.
Det lykkedes ikke men vi blev opfordret til at komme med input.
Disse input blev drøftet på sidste års repræsentantskabsmøde og indgivet til udvalget sommeren 2017. Vi
fulgte op på, at de kom med i udvalgets arbejde. Efter sommerferien sidste år havde vi så et møde med
KL med Karen Marie Myrndorff fra Fagkontor Ældre og Sundhed. Stor imødekommenhed men de havde
begrænsede ressourcer. Vi talte selvfølgelig afbureaukratiseringsudvalg og KL’s konstatering var, at det
var lidt tyndt, hvad der hidtil var kommet ind af forslag. Vi fremhævede selvfølgelig vores. Vi har spurgt
til den endelige rapport men intet hørt, så der er nok ikke kommet særlig meget ud af udvalgets arbejde.
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Ældreministeren har været på besøg på Rundskuedagens Plejecenter, idet Thyra Frank var meget
interesseret i Københavns profilplejehjem og i særdeleshed med plejehjemmet for madentusiaster. Det var
et vellykket besøg med en minister, der gik hjemmevant rundt og talte med beboerne.
Umiddelbart op til sommerferien lagde udvalget ud med et oplæg til en alternativ driftsoverenskomst.
Næstformand Erik Vinding supplerer her med, at vi havde foretræde for udvalget 21.09.2017, hvor vi gav
klart udtryk for, at vi ønskede at være med i det kommende arbejde og vi har været til forskellige møder
herom og bliver hørt. Men vi har endnu ikke det endelig tilsagn om at komme med i maskinrummet for
udarbejdelse af det endelige udspil. Karen Melchior lovede at ville presse på for en afgørelse herom.
Formanden fortsatte med, at borgmester Ninna Thomsen ønskede et afsluttende dialogmøde, inden hun
skulle fratræde. Det blev 27.11.2017.
Emnerne blev bl.a. det udvide samarbejde med lokalområdechefen i form af en evaluering af årshjulet.
Selvom årshjulet ikke var kommet helt så godt fra start som ønskeligt og ikke var blevet gennemført som
planlagt, viste der sig efter en god debat almindelig enighed om, at det alligevel er et godt tiltag, og at det
nok skal komme til at fungere: 1. kvartal: lokalområdechefen deltager i regnskabsmødet med de enkelte
bestyrelser. 4. kvt. møde bliver et møde mellem lokalområdechefen og bestyrelserne. Dette møde mangler
fortsat at stå sin prøve i 2018.
Den 26. oktober 2017 havde vi et politiske topmøde med en repræsentant fra de fleste partier, der
opstillede til BR. Pænt fremmøde og god debat. Fra SF deltog Sisse Marie Welling, der nu er borgmester
og som vi har et godt samarbejde med.
Under den efterfølgende debat var der mange input til ting, som bestyrelsen burde tage op. Barbara
Lisemose pegede på, at vores profil ikke er særlig skarp. Vi har et godt samarbejde med forvaltningen,
men det er ikke rigtig kendt i almindelighed, hvad vi egentlig er og står for. Det må der gøres noget ved.
Anne-Lise Nerving var meget harm over, at forvaltningen uden en forudgående kontakt kan og går ind og
kigger i vores fakturaer. Der burde være vandtætte skodder mellem den selvejende institution og
forvaltningen så længe vi er i et regnskabsår og ikke har aflagt regnskab. Bomi-Parken har været udsat
for, at lokalområdechefen har været ind og kigge på forstanderens personalesag, idet man havde
konstateret, at institutionen betalt en it-forbindelse for forstanderen. Forvaltningen havde svaret under
henvisning til driftsoverenskomsten, at det var forvaltningen fuldt ud berettiget til. Svend Erik lovede, at
vi i bestyrelsen ville tage spørgsmålet op med forvaltningen. Frede supplerede med, at vi jo har vores
driftsoverenskomster under det der i EU sammenhæng hedder in-house modellen, og det betyder, at
kommunen har den helt og fulde økonomiske indsigt med de selvejende institutioner som med en
kommunal institution. Hvis man ønsker vandtætte skodder skal driftsoverenskomsten i udbud. Men
bestyrelsen vil som nævnt tage spørgsmålet op med forvaltningen og mon ikke vi kan opnå en
gentlemans-aftale om, at der sker orientering af formanden som minimum.
Hjortespring skal have ny forstander. Knud Melballe havde fået besked på, at annoncering skulle ind over
kommunen, men det var ok, at annoncen blev udarbejdet af bestyrelsen. Han havde også fået besked om,
at der skulle et rekrutteringsfirma på og spurgte, hvornår det var blevet besluttet. Der er jo tale om en
betydelig ekstraudgift. Yvonne Svendsen sagde hertil, at det er korrekt, at der er udarbejdet et særligt
lederrekrutteringssystem, at dette havde været på programmet til IBØ’s (Indre By Østerbro) 4. kvt.’s
møde i januar i år, men at det også var blevet præciseret, at retningslinjerne kun var vejledende for de
selvejende institutioner.
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Karen Melchior bemærkede, at det er netop nu op mod sommerferien, at udvalgsmedlemmerne kan spille
ind med forslag til budget. De vil så blive undersøgt nærmere og komme med eller ikke komme med i
overborgmesterens budgetoplæg. Erik Vinding pegede i den forbindelse på vigtigheden af, at der er liv på
et plejehjem. Aktivitetsmidlerne blev fjernet fra budget 2018.
Det blev også gjort opmærksom på, at forstanderens resultatlønsaftale er fjernet. Hvad sker der lige her?
Vores forstandere mangler et beløb hver måned på deres lønseddel.
Der var tale om at lave en liste til Karen Melchior over de ændringer, der er lavet uden, at de er drøftet
med os.
Formanden lovede at tage de mange ting op til drøftelse og handling i bestyrelsen. Og så skal vi nok være
bedre til at informere og ikke kun udsende referater fra vores møder.
Ad. 3.: Kasserer Knud Melballe Olsen fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt.
Ad. 4.: Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad. 5.: Kassereren fremlagde ligeledes budgettet for indeværende år og kontingentforslag for
efterfølgende år. Budgettet blev godkendt og kontingentet blev fastholdt med 6.000 kr. pr
medlemsinstitution.
Ad. 6.: Knud Melballe Olsen blev genvalgt. Forstander Jette Jensen, Nybodergården blev valgt som nyt
medlem.
Som suppleant valgtes forstander Jette Pedersen, Rundskuedagen.
Ad. 7.: Forvaltningsinstituttet valgt som revisor.
Ad. 8.: Der var ikke noget til eventuelt.
Deltagerliste vedlægges.
Referat v/Frede Mølgaard
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